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ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพัฒนา
ระบบและก ากับดูแลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยยึดแนวทางตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิ ธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48  ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอย่างต่อเนื่อง   เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา บน
พื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ และความเป็นอิสระในการด าเนินงานของคณะที่เอื้อต่อการตรวจสอบจากสังคมภายนอก อัน
น าไปสู่ความเป็นมาตรฐานการศึกษา ที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 

 
ปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ฉบับปีการศึกษา 2557  เพื่อให้ทุกหลักสูตร ทุกคณะและสถาบัน ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้โดยใช้องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระนามปรมาภิไธ ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 

18 มกราคม 2548 ขึ้น 9 ค่ า เดือน 2 เล่มที่ 122 ตอนท่ี 6 ก ท าให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เกิดขึ้นใหม่ 9 แห่ง แต่ละ

แห่งเกิดจากการรวมหน่วยงานเดิมของ   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา

ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน การวิจัย 

ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย 

                    1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

                    2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  
                    3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก  
                    4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

                    5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
                    6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

                    7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

                    8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ

                    9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูงท่ีเน้นการ

ปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่สังคม ท านุบ ารุง

ศิลปและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับ

ปริญญาเป็นหลัก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย เกิดจากการรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยี  
ราชมงคลในกลุ่มภาคใต้ 5 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ 

1.คณะเกษตรศาสตร์ (ทุ่งใหญ่)    จ.นครศรีธรรมราช            

2.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)   จ.นครศรีธรรมราช  

3.วิทยาเขตศรีวิชัย (ขนอม)    จ.นครศรีธรรมราช         

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  จ.ตรัง 

5.วิทยาเขตภาคใต้     จ.สงขลา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย มีพื้นท่ีจัดการศึกษา 4 จังหวัด 

          จังหวัดสงขลา จัดการศึกษา เป็น 5 คณะ 1 วิทยาลัย 

                    •คณะวิศวกรรมศาสตร ์

                    •คณะบริหารธุรกิจ 

                    •คณะศลิปศาสตร ์

                    •คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

                    •คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

                    •วิทยาลัยรัตภมู ิ

          จังหวัดตรัง จัดการศึกษา เป็น 1 คณะ 1 วิทยาลัย 

                    •คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

                    •วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

          จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการศึกษา เป็น 5 คณะ 1 วิทยาลัย 

                    •คณะเกษตรศาสตร ์

                    •คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

                    •คณะสัตวแพทยศาสตร ์

                    •คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                    •คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

                    •วิทยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจัดการ 

          จังหวัดชุมพร 

                    พื้นที่ชุมพร เป็นส่วนงานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
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สัญลักษณ ์

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

       ประกอบด้วยดวงตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ อยู่

ภายในวงกลมมีรูปดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙ และ พระมหาพิชัยมงกุฎครอบ ใต้วงกลมมี

แถบโค้งรองรับ ภายในบรรจุอักษรช่ือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงพระมหา

กรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้

เชิญ พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็น เครื่องหมายราชการ 

 

รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานท่ีก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปท่ัวสารทิศ 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา   

สีประจ ามหาวิทยาลัย 

สีเหลือง เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์การประสบ

ความส าเร็จ เป็นสีแห่งความเป็นมงคลความเจริญรุ่งเรือง 

 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

                   ชื่อพันธุ์ไม้  ยางนา  

         ชื่อสามัญ  Yang 

       ชื่อวิทยาศาสตร์  Dipterocarpus alatus Roxb.  

       วงศ์   DIPTEROCARPACEAE 

ต้นยางนา เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้อนุรักษ์ไว้  และ

พระราชทานเป็นกล้าไม้มงคลไปปลูกตามสถานที่ต่างๆ อยู่เสมอ ลักษณะล าต้นสูง

ใหญ่เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ผลกลมมีปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก เมื่อผลหล่นจากต้น

จะปลิวไกลไปตามกระแสลม เปรียบเสมือน การน าความรู้ ความเจริญงอกงามทาง

สติปัญญาไปรับ ใช้สังคมและพัฒนาอยู่เสมอ ดังผลยางท่ีไม่หล่นอยู่กับท่ี 
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ประติมากรรม 

 

     “ประติมากรรมโนรากินรีศรีวิชัย” รูปลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยทาง

ภาคใต้และภาคกลางผสมผสานเข้าด้วยกัน คือ ส่วนหัวเป็นมโนราห์สวมเทริด 

ตั้งแต่ล าตัวลงมาเป็นกินรี หมายถึง ความสามัคคีและการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

ของคนไทย ออกแบบโดย อาจารย์พลากร พันธุ์มณี อาจารย์ประจ าคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

             “ ภูมิพลังแห่งปัญญา ราชมงคลศรีวิชัย” 

 จากตราพระราชลัญจกรรูปดอกบัวบานแปดกลีบ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่ง

ความคิดท าให้เกิดความเจริญงอกงามและพระมหาพิชัยมงกุฏเป็นตราสัญลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และพระโพธิสัตว์ลักษณะศิลปะศรีวิชัย ตาม

หลักท่ีปรากฏชัดโดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปเคารพ มีลักษณะเด่นคือ มือ – เท้าใหญ่ ท่าทาง

แข็งทื่อแสดงถึงความสงบ ความเข้มแข็ง มั่นคง จากข้อมูลดังกล่าวจึงถ่ายทอดเป็น

ความรู้สึกลักษณะเฉพาะ โดยก าหนดทิศทางของกลีบบัวที่พุ่งขึ้นบนแล้วหักเป็นมุมฉาก 

แสดงถึงความเข้มแข็ง ความรวดเร็ว ความเจริญเติบโตของปัญญา เครื่องหมายอุนาโลม 

หมายถึง ความรู้และความสว่างแก่โลก แสดงถึงความเป็นสิริมงคล มีลักษณะรูปร่างพ้อง

กับเลขเก้าของตัวอักษรไทย (๙) อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานช่ือให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแห่งนี้ จึง

เรียกปติมากรรมแห่งน้ีว่า “ภูมิพลังแห่งปัญญา” โดยมีการท าพิธีและติดตั้ง ณ วงเวียนกลาง มทร.ศรีวิชัย สงขลา เมื่อวันที่ 12 

กันยายน 2553 
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พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปฏิมาธรรมลักษณ์ราชมงคลศรีวิชัย ส่ วน

องค์ท่อนบนของพระโพธิสัตว์ ยืนเอียงพระวรกาย ทรงศิราภรณ์ ส่วนยอด

ของชฎามกุฎหักหายไป พระพักตร์มน พระขนงเป็นสันนูนโค้งด้านบนเป็น

ร่อง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์จีบ พระเนตรเหลือบต่ า สวมสร้อยประค าและ

กรองศอ พระอังสาด้านซ้ายคล้องผ้าเฉวียงบ่า และ คล้องทับด้วยสาย

ยัชโญปวีตมีหัวกวางประดับ  พระกรด้านขวาตั้งแต่พระพาหาหักหายไป  

ส่วนพระกรซ้ายยังคงเหลือ  ส่วนต้นพระพาหาสวมพาหุรัด ที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกับท่ีพบประดับบนประติมากรรม พระอคัสตยะ จากจันทิบานอน

ในศิลปะชวาภาคกลาง พระวรกายท่อนล่างช ารุดหายไป 

สันนิษฐานว่า รูปเคารพนี้อาจเป็นองค์เดียวกับพระโพธิ์สัตว์ปัทม

ปาณิ ท่ีกล่าวถึงในจารึกจาก วัดเวียง เรื่อง พระเจ้าธรรมเสตะสร้างปราสาท

อิฐ 3 หลัง เพื่ออุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ คือ 

พระโพธิสัตว์ปัทมาปาณิ และพระโพธิสัตว์ผู้ถือดอกบัวนี้ ทรงเป็นบุคลาฐิษฐานของอุบาย ที่น าไปสู่ปัญญาเพื่อบรรลุพุทธภาวะ 

มีสองกร พระหัตถ์ขวาประทานพร พระหัตถ์ซ้ายทรงถือดอกบัว เป็นรูปแบบหนึ่งของ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่มีผู้นับถือ

อย่างมาก ท้ังในศาสนาพุทธแบบมหายาน และวัชรยาน ซึ่งเคารพนับถืออยู่ในชวาภาคกลาง

ในราวพุทธศตวรรษที่ 13 -14 เป็นหลักฐานส าคัญที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างอาณาจักร

ศรีวิชัยในคาบสมุทรภาคใต้ กับราชวงศ์ไศเลนทร์ในชวาภาคกลาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานสมโภชและเบิกเนตรพระ

โพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปฏิมาธรรมลักษณ์ราชมงคลศรีวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ครบ 60 ปี โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ศ รี วิ ชั ย  เ ป็ น ป ร ะ ธ า น  เ มื่ อ วั น ที่  

5 มิถุนายน 2558 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค ์

 

ปรัชญา 

     “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลย”ี 

ปณิธาน 

ด้วยปณิธานท่ีตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลงัแห่งปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัย

แห่งนี้จะผลิตบณัฑิตที่รูจ้ริง ปฏิบตัิไดเ้ปี่ยมด้วยคณุธรรม จริยธรรม เพื่อ

สร้างสรรคส์ังคมและประเทศชาต ิ

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

     มหาวิทยาลัยผลิตบณัฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูส่ากล ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 

     เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคณุธรรม รับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีทักษะปฏิบัติ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

     1. ผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 

     2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการ ท่ีสามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

     3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

     4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค ์
 

     1.บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 

     2.งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวตักรรม สามารถถ่ายทอดสู่การผลติ การบริการ และสรา้งมูลค่าเพิ่ม 

     3.ชุมชนและสังคมไทยได้รับการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ 

     4.นักศึกษาและบุคลากรมีจิตส านึกในการท านุบ ารุงศาสนา อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

     1. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

     2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

     3. นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร 

     4. นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมและบริการชุมชน 

     5. นโยบายด้านพัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     6. นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 
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1.3  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาช้ันสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ และยึดแนวทางที่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น   ท าเป็น และใช้เป็น ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” 

นอกจากน้ียังมีนโยบาย ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ตามวิสัยทัศน์ และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส 

เพื่อให้การจัดการศึกษาและการบรหิารงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย มีการแบ่งส่วน
ราชการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 (1) ส านักงานอธิการบดี  ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่คณะ 
วิทยาลัย ส านักงานวิทยาเขต ส านักและสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  1. กองบริหารงานบุคคล 

  2. กองกลาง 

  3. กองประชาสัมพันธ์ 

  4. กองคลัง 

  5. กองนโยบายและแผน 

  6. กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานท่ี 

  7. กองพัฒนานักศึกษา 

  8. กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 

  9. ศูนย์ศิลปและวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย 

  10. หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม 

  11. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  12. ส านักงานนิติการ 
 

 (2) ส านักงานวิทยาเขต ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขต ซึ่ง
ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  1. ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

  2. ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 

 (3) คณะและวิทยาลัย โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการจัดการศึกษาเป็น
จ านวนทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

 

  1. คณะบริหารธุรกิจ 

  2. คณะศิลปศาสตร์ 
  3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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  8. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

  9. คณะเกษตรศาสตร์ 
  10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  12. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

  13. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

  14. วิทยาลัยรัตภูมิ 
 

 (4) ส านักและสถาบัน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการในด้านวิชาการ ด้านการศึกษา ด้านการค้นคว้าทดลอง 
ด้านการวิจัย และด้านการฝึกอบรม ตลอดจนด าเนินกิจกรรมที่สนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให้
เป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ ประกอบไปด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

 

  1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  4. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 (5) หน่วยงานขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัย  
  1. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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สถานที่ต้ังหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

ตั้งอยู่เลขท่ี 1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 
แบ่งออกเป็น 5 คณะ คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการ ประกอบด้วย การจัดการทั่วไป การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการส านักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 

             

   

 

 

 

 

 



~ 14 ~ 
 

คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
 ฉบับปีการศึกษา 2557-2561 

คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สากล สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

           

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา

หการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรม

เครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชา

วิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) 

      

 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการผังเมือง สาขาวิชาจิตรกรรม 

สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์) 

           

 

 

 



~ 15 ~ 
 

คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
 ฉบับปีการศึกษา 2557-2561 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ

สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม) 

       

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท     เป็น

ความร่วมมือของสถานประกอบการ (บริษัท ทรัพย์แสนไสว 

จ ากัด) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาวิชาสาขาการโรงแรมและสาขาอื่นที่

เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการและความช านาญ

เชิงปฏิบัติ ซึ่งเน้นการปฏิบัติงานในโรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน 

บีช รีสอร์ท อย่างมีระบบ เน้นให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงใน

ฐานะพนักงานช่ัวคราว ท าให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการไปปฏิบัติงานและจะได้น าความรู้ มาพัฒนาตนเองก่อนจะ

ส าเร็จการศึกษาซึ่งท าให้นักศึกษาทุกคนมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ 

 

 โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมดโฮเทล จ ากัด ได้ลงนาม

เซ็นสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 

13 กันยายน 2554 และให้ทางบริษัทด้งกล่าวเข้ามาบริหาร

จัดการ และห้องด้านหลังจะมีห้องส าหรับเตรียมความพร้อม

หรือเรียกว่าห้องฝึกปฏิบัติการส าหรับนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย 
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วิทยาลยัรตัภูมิ 

 ตั้งอยู่ที่ 414 หมู่ 14 ถนนเพชรเกษม 

ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

เดิมเป็นพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคใต้  เมื่อมีการปรับเปลี่ยนจาก

สถาบันเป็นมหาวิทยาลัย จึงได้เปลี่ยนเป็น

วิทยาลัยรัตภูมิในปัจจุบัน และท าการเปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขา

บริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ สาขาวิชาช่างยนต์ สขาวิชาช่างไฟฟูา 

ร ะดั บปริ ญญาตรี  ส าขา วิ ช า เท ค โน โลยี

เครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี พ.ศ.2549  ได้มีการแบ่งส่วนราชการและจัดตั้งเป็นส านักงานวิทยาเขตตรัง ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วยงานหลัก 

ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบัน

ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานวิทยาเขตตรัง และในปี 2550 ได้มีการแบ่งหน่วยงานสายสนับสนุน

ออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานบริหารนโยบายและแผน งานการคลัง งานบริหารวิชาการและวิจัย และงานบริหารกิจการนักศึกษา 

ภายใต้การบริหารของรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตั้งอยู่ท่ี 179 หมู่ที่ 3 บ้านไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัด

ตรัง ได้มีการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1 คณะ 1 วิทยาลัย 1 

โครงการจัดตั้ง โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน ท้ังหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ดังนี้ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประกอบด้วย สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า สาขาวิชาการจัดการประมง
และธุรกิจสัตว์น้้า สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและ
การสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และสาขาวิชาการจัดการชายฝั่งและบูรณาการ) 
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วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาการบัญชี 

           

 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

     

 

นอกจากด้านการเรียนการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ยังมีการส่งเสริมด้าน

งานวิจัยของอาจารย์ การให้บริการชุมชนด้านวิชาการและด้านต่าง ๆ อีกทั้งพื้นที่ภายในวิทยาเขตเอื้ออ านวยทั้งด้านการเรียน

การสอน การฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา เพราะพื้นท่ีติดทะเลฝั่งอันดามันและมีธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งวิทยาเขตตรัง ได้มีการพัฒนา

สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพักผ่อนในวันหยุดและวันส าคัญต่าง ๆ 

ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคลตรัง ซึ่งเป็นสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ าทั้งสัตว์น้ าจืดและน้ าเค็ม พิพิธภัณฑ์หอย การ

แสดงโครงการกระดูดพะยูน ฉลามวาฬ การจัดนิทรรศการพะยูนและอื่น ๆ อีกหนึ่งที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว คือ 

การแสดงความสามารถของแมวน้ า ซึ่งจะมีการแสดง 2 รอบ 10.30 น. และ 14.30 น. หาดเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเพิ่มอีก 2 

รอบเป็น 4 รอบ คือ 10.30 น. 11.30 น. 14.30 น. และ 15.30 น. นอกจากนี้โซนด้านนอกของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ายังมีการ

จ าหน่ายของที่ระลึก ซึ่งมีสินค้าในเครือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่นักศึกษา 
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ทางเดินศึกษาธรรมชาติ (walk way) เป็นทางเดินศึกษาแหล่งธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบรูณ์

ของระบบปุาชายเลน เหมาะแก่การศึกษาของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ หรือประชาชนท่ัวไปที่สนใจ เรื่องของระบบความ

อุดมสมบูรณ์ในปุาชายเลน ประกอบด้วย 4 ทางเดินศึกษาด้วยกัน ได้แก่ 1. ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านพัก

อาจารย์ มีระยะทางโดยประมาณ 600 บาท 2.ทางเดิน

ศึกษาการท่องเที่ยว โดยที่พักตั้งอยู่โซนด้านในติดกับ

ชายหาด สถานที่มีความเงียบสงบ บรรยากาศที่พักราย

ล้อมด้วยต้นเสม็ดขาว เสม็ดแดง บรรยากาศเย็นสบาย 

เหมาะส าหรับคนที่รักธรรมชาติและรักการพักผ่อนอย่าง

แท้จริง ศูนย์ฝึกการโรงแรม ประกอบด้วย บ้านพักท่ีมีสไตล์

การออกแบบที่ไม่เหมือนใคร เน้นโทนสีที่เข้ากับธรรมชาติ 

และมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพักมากมายที่

ส าคัญราคาเป็นกันเองอีกด้วย 

 นอกจากน้ี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ยังเน้นผลิตบุคลากรทางด้านการให้บริการต่างต่างๆ โดยให้บริการ

นวดแผนไทยถือเป็นอีกหนึ่งการให้บริการที่ได้จัดขึ้น ส าหรับการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนั้น ประกอบด้วยการนวดเท้าเพื่อ

ผ่อนคลาย และการนวดตัวแบบราชส านัก ภายใต้การให้บริการของนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ส าหรับการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนั้น เปิดให้บริการทุกวัน ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ใกล้ประภาคาร) หาดราช

มงคลตรัง และนี่คืออีกหนึ่งของการให้บริการที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต้องการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่สนใจรักสุขภาพ

และหลงใหลศิลปะการนวดของไทย 

 จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอน

เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสถานศึกษาท่ีส าหรับฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่าง ๆ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อน

หย่อนใจ โดยนักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนในวิทยาเขตตรัง จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับสถานที่จริง เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปแล้ว 

นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้กับการท างานได้ในอนาคต  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่ 

ก่อตั้ งเมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2478 ในนาม 

“โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมประจ า

อ า เ ภ อ ทุ่ ง ส ง ”  ที่ รั บ ผู้ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ช้ั น

ประถมศึกษาปีที่  4 เข้าศึกษาต่อทางด้าน

เกษตรกรรมเท่าน้ัน โดยผู้เรียนทุกคนจะต้องเข้า

เป็นนักเรียนกินนอน เพื่อการฝึกฝนความรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริ ง 2 ปี  จึ งจบ

หลักสูตร 

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดระยะเวลา 70 กว่าปี รับการยกฐานะจากโรงเรียน

ประถมวิสามัญเกษตรกรรม เป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช” พร้อมการโอนกิจการเป็นของรัฐบาล เมื่อปี 2482 

ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช” เมื่อปี 2508 ปี 2531 ได้รับการยกฐานะเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช” และเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไส

ใหญ่” ปี 2548  

ปัจจุบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 

109 ถนนทุ่ง-นครศรีฯ   หมู่ 2 ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่ง

สงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการพัฒนาด้านการ

เรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการที่ขยายวง

กว้างและมีความหลากหลายขึ้น จึงมีภารกิจในการให้

ความรู้ทั้งด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และบริหารธุรกิจ โดยจัดการเรียนการสอน 3 คณะ

ด้วยกันคือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 คณะเกษตรศาสตร์  จัดการเรียนการสอน 2 พื้นที่  คือ วิทยาเขตนครศรีธรรมราชไสใหญ่และวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดยพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดการเรียนการสอน 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล

เกษตร สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร (ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการ

ผลิตพืช สาขาสัตวศาสตร์ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากรประมง) 
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 ตลอดระยะเวลา 70 กว่าปีที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาและสั่งสมประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูก

ศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า จนเป็นท่ีกล่าวขานถึงความเป็นสิงห์เหนือและเสือใต้ ซึ่ง สิงห์เหนือ นั่นหมายถึง มหาวิทยาลัยแม้โจ้ และเสือ

ใต้ น้ันก็คือ เกษตรศาสตร์ หรือ เกษตรไสใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ในปัจจุบัน 

 คณะเกษตรศาสตร์ ยังมีผลงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์ สามารถน าไปพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านการเกษตรอย่าง

ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์สาธิตตัวอย่างเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” เพื่อ

เป็นแหล่งรวบรวม พันธุ์กล้วยไม้พื้นเมือง และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยการขยายพันธุ์กล้วยไม้ให้ได้ปริมาณมาก แต่

เน้นการไม่ท าลายธรรมชาติ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจเข้าศึกษาและเรียนรู้เป็นจ านวน

มาก 

        
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง สาขาเทคโนโลยีน้ ามันปาล์มและโอลิโอเคมี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผลิตงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ คณะจึงฝึกฝนให้บัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่สู้งาน อดทนเพื่อให้

ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาง ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาด้านยางและพอลิเมอร์ของ

คณะมีงานท า 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ีผลผลิตของบัณฑิตในการท างานยังเป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงานอีกด้วย 
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 คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการ

จัดการการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ การเป็น

ผู้ประกอบการ ด้วยศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคมและชุมชน

ในรูปแบบงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง จนท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าชุมชนอันเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสังคม

ในระยะยาวต่อไป 

             

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ทุ่งใหญ่ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 133 หมู่ 5 ต าบลทุ่งใหญ่ 

อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งขึ้นมาเพื่อ

รองรับนักศึกษาที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาเกษตรศาสตร์ให้สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

ได้ โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ทางภาคใต้ ซึ่งแต่เดิมต้องเดินทางไปเรียนต่อในภาคอื่น คณะเกษตรศาสตร์

นครศรีธรรมราชจึงนับเป็นสถานศึกษาแห่งแรกในภาคใต้ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายอาชีวเกษตรโดยมีนักศึกษารุ่นแรก

จ านวน 18 คน การเปิดสอนระยะนี้ได้เปิดสอนที่วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช (สมัยนั้น) ต่อมาเริ่มบุกเบิกพัฒนา พื้นที่ 

2,000 ไร่เศษ ที่บ้านขอนไทรหัก ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ (ที่ตั้งคณะปัจจุบัน) และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา ได้มีมติให้จัดตั้ง คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานใหม่ และด้วยการพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งเพื่อ

เป็นการรองรับนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านอื่นๆ โดยมีคณะที่เปิดสอนดังต่อไปนี้  
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คณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากรประมง  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและการบริการ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

    
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี ประกอบด้วย หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ 

         

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ

จัดการ ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ 4 ต าบลท้องเนียน อ าเภอ

ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมชื่อวิทยาเขตศรีวิชัย 

สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

2 6  กั น ย า ย น  พ . ศ . 2 5 3 8  ต า ม ป ร ะ ก า ศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งวิทยาเขตสังกัดสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล เปิดการเรียนการสอน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2543 

โดยฝากเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต

ภาคใต้ จังหวัดสงขลา และย้ายมาจัดการเรียนการสอน 

ที่วิทยาเขตศรีวิชัย เมื่อ พ.ศ.2544 โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระดับปริญญาตรี

จนกระทั่งในปี พ.ศ.2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้

ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548 โดยได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขต
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จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัยได้ปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประกาศใช้เป็นต้นมาและยึดถือปรัชญาที่ว่า พฤติดี เรียนรู้ดี กิจกรรมดี ฝีมือดี มีคุณธรรม น า

การพัฒนา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้น าการจัดการศึกษาวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพก า ลังคนสู่

มาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกด้วย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนบ้านท่าจันทร์ 

ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณรอบนอกจึงล้อมรอบด้วยภูเขา ทะเลและปุาไม้ บรรยากาศสงบ

และสดชื่น มีโบราณสถานใกล้เคียง คือ เจดีย์ปะการัง แหลมประทับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ าทะเลจืด 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ ประกอบดว้ย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟูา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

      

 

สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร 

 สืบเนื่องจากจังหวัดในเขตภาคใต้ได้ประกาศวาตภัยจากพายุใต้ฝุุน “เกย์” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 ก่อให้เกิด

ความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจ านวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร ประชาชนจ านวนมาก โดยเฉพาะ

จังหวัดชุมพร ประชาชนที่ประสบวาตภัยในครั้งนี้อยู่ในสภาพที่สูญเสียทรัพย์สิน ขาดขวัญและก าลังใจ รวมทั้งขาดแคลนทุน

ทรัพย์ท่ีจะสร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตนเอง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลเพื่อช่ วยเหลือ

ผู้ประสบภัยธรรมชาติในจังหวัดชุมพรขึ้น บนเนื้อที่ 218 ไร่ ซึ่งอยู่ท่ี หมู่ที่ 5 ต าบลทะเลทรัพย์ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดย

ให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานกิจการ

พิเศษ และในปี 2539 ได้เปลี่ยนช่ือเป็นสถานี

ทดลองและฝึกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร 
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ต่อมาได้ประกาศให้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในปี 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้

เปลี่ยนช่ือสถานีทดลองและฝึกงานนักศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นสถาบันวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัยชุมพร โดยให้มี

บทบาทหน้าที่ด้านการศึกษา ทดลองและวิจัย ตลอดจนการให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยยังคงอยู่

ภายใต้การก ากับดูแลของคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช 

 ปัจจุบันสถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร ตั้งอยู่ เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ต าบลทะเลทรัพย์ อ าเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร 

 จากความเป็นมาแต่ละหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น ได้รวมเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งตั้งอยู่ทาง

ภาคใต้ของประเทศไทย นับเป็นมหาวิทยาลัยฯ ทางด้านการศึกษาสายวิชาชีพ ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญรุ่งเรือง ท้ังนี้เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นนัก

ปฏิบัติการ ท่ีมีความเช่ียวชาญในสายวิชาชีพ ปลูกฝังให้นักศึกษา เป็นคนดีมีวินัย ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ขยันและอดทน 

จึงจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ ให้สมกับค าว่าสถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชาและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติสืบไป 

1.4  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 

 อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ 
เอกลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย คือ เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึงความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน 
(institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (accountability) 
 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชิต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2553 
ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมิ นผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษา
ในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  1.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 33 
ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของ
สถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กัน
แพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใด 
จะต้องมีกระบวนการท างานท่ีเริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา 
ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปูาประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
 หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
 1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
 2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเขา และกระบวนการ ซึ่งสามารถ
ส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย     การ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557  
  - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่
ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน
การด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะ
และสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนท่ีก าหนดและเป็นนโยบายของ กก. โดยเฉพาะเรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเช่ือมโยกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพื่อไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อน
เกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 
  1.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
  มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 
   ก าหนดตัวบ่งช้ี เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ และตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
   1) ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 
ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้
คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดย
ก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ และกรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการ
ด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0-5 
   2) ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งช้ีจะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน
เต็ม 5 ไว ้
   คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการจัดท า
ระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดย
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหาร
จัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะเน้นพันธกิจในด้านการ
ผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งช้ีในระดับคณะและสถาบันจะ
ครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
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มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในส่วนที่ 4 ถึงส่วนที่ 6 ของ
คู่มือฉบับน้ีจึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน
จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นควรเช่ือมโยงหรือเป็น
เรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ 
ซึ่งภายในตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 
  1.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
  ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ
และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้
ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
หรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่
ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมท้ังก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเช่ือมโยงให้เกิดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพใน
แต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดั นให้เกิดระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกระดับ 
  1.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าไดอ้ย่างถูกต้องและมปีระสทิธิภาพ หากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้
ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระดับสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน 
ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

2.2  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหาร
และการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดย
ค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐาน
การอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนด
นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเปูาหมายและหลักการของการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประ เภทของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนด  พันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
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ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
ยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความเช่ือมโยง
ระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
 
แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3  ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า ( input) 
กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น โดยได้เช่ือมโยงให้เห็นจากแผนภาพท่ี 1.2 
  

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานท่ี 1 

คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึง

ประสงค์ท้ังในฐานะพลเมอืงและ

พลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 

แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 

แนวการสร้างสังคมแหง่การ

เรียนรู้/สังคมแหง่ความรู้ 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร 

จัดการอุดมศกึษา 

มาตรฐานดา้นการสร้างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้และ

สังคมแหง่การเรียนรู้ 

หลักเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 

รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศกึษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตต้ัวบ่งช้ีตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ 

การบริหารจัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 
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แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว จ าเป็นต้องจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง 
การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อน าเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสภาบัน การติดตาม
ตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่
แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร การด าเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
 
2.4  พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับการพัฒนา
ของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงาน
ต้องการ และพฤติกรรมการเรยีนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557-2561) และ
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558-2562) 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานในทุกปีการศึกษา และให้
สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบ่งช้ีประเมินผลการ
ด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งช้ีที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 
ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรฐาน

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏบัิตงิาน

ของสถาบัน 

การประเมิน

ตนเองของ

สถาบัน 

รายงานประจ าปี 
การตรวจ

เยี่ยม 

รายงานผล

การ

ประเมิน
        

       

 

การ

ตดิตามผล 

ข้อมูลป้อนกลับ ติดตามตรวจสอบ

โดยต้นสังกัดทกุ 3 

ป ี

ข้อมูลป้อนกลับ 
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การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งช้ี
การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้
ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังมีความสมดุล
ระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน 
และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้
เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากใน
ระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจน ตัวบ่งช้ีส่วนใหญ่จึงเป็นตัว
บ่งช้ีที่เน้นกระบวนการ 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ.2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก โดยน า
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ 
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมิน
เฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลพัธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งช้ี
ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ  สมศ.มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
หรือผลลัพธ์ ท้ังนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่
ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรีกลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง 
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่ก าหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 
2.5  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ.2557-2561) 
 ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 รวมทั้งกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของ
สถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ส าหรับการพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งช้ีที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้
การด าเนินการตามตัวบ่งช้ีกระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัมนาไว้ดังนี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 
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การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) 
ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการ
ด าเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การ
บริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้
เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้าน
กายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
คณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 
 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ช้ีผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะน าไปสู่การก าหนด
แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า 
ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นท่ีการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษา ก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิต ในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับ
สถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเช่ือมโยงกับระบบการประเมิน คุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  
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อน่ึง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการ ของสถานศึกษา เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น 
หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได  ้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ 
AUN-QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ท้ังนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและ
เสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  
 
2.6 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561) 
 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมิน
คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้าน้ีมาใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณี
ใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปี
การศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน  – สิงหาคม หรือ
เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป  

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในมาวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณ
ปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรือ งบประมาณพิเศษก็ได 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังน้ี 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งช้ีที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มีการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน  
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรผ่านระบบ 

CHE QA Online  
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
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5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได้
ประเมินไปแล้ว  

6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงาน การประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน  

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร            
คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป  

8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่
สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกล
ยุทธ์  

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วันนับ
จากสิ้นปีการศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา ทั้งระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการ
ประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชา
เดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้ง ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ก าหนดไว้ดังน้ี 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษาเป็นดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป  

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป  

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์
ขึ้นไป  

ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดบัสถาบัน ไปใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ก าหนดไว้ดังน้ี  

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้
โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ  

- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น ผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ  

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ  

- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม  
 

2. กรรมการ  
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นฝุายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ป ี

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  
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ส่วนที่ 3 
นิยามศัพท์ 

 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่ง กระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ พัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน สูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 
ประเภท คือ  

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของ
แต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้
โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได  ้โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเปูาหมายอยา่งน้อย 4 
ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเปูาหมายของงาน บรรลุเปูาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็น
องค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในท่ีท างาน  

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแปลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด “ขุมความรู้” 

ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก

และเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของ

ตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่
ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของ ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) 
การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคน คนเดียว  

 
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และ ต้องเป็นผลงานท่ีผ่าน
การกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย  
การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ และวิธีการ
ปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทาง
ธุรกิจ  
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การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร การ
ปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเปูาประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organizationwide goal) การบูรณาการ
ที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของ แต่ละองค์ประกอบ
ภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
อื่น  
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ อาเซียน 
หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ 
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความ
ฉบับสมบูรณ  ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยม  ีกองบรรณาธิการจัดท า
รายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒ  ิระดับปริญญาเอก หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และ
บทความฉบับสมบูรณ  ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรอืผู้ทรงคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุม
พิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ  ์(Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ ใหม่ ตลอด
จนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจน สรุปผลอย่างเป็น
ระบบ  
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ท่ีมีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อ
เป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์ และ คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวง
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วิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่  (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงาน
ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อ ประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) 
ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ  
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตาม 
เปูาหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ ภายนอกสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็นผลงานที่
น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็น
รูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานท่ีแหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจ
รับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้
รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ให้รายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุช่ือเจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน ปีที่
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
 
ผลงานทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท  ี่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ วิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับ วารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social 
Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของ สถาบัน 
แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัย
คุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแต่ละกล
ยุทธ์และค่าเปูาหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท า
แผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถ ผลักดัน
แผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ สถาบัน สถาบันควร
ประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ ประเมินมูลค่าของทรัพยากร
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ออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์
นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด 
เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาค
จากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องม  ีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุน ของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
หลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  
 
แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผน กลยุทธ์ลง
สู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปี
นั้นๆ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเปูาหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น 
รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ใน
การด าเนินโครงการที่ชัดเจน  
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ  
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลาย สาขาวิชา 
หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็น
ศาสตร์ใหม่ขึ้น  
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ใน
การเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น  

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) ภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์เคมี)  

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา  
(ท่ีมา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 

18 ตุลาคม 2549)  
 

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่ง
สามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา  
 
ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ 
องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
กลไก หมายถึง สิ่งท่ีท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได  ้โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือ
กลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  
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สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับ
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียน ที่        ศธ 0506(2)/ว
506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554)  
 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ จังหวัด) 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลาง ระดับชาติทั้ง
ภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)  
 
หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม 
นอกจากน  ี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มี
ความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ  ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  
 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐ มี 
10 องค์ประกอบ ดังนี้2  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ แผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการ
จะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน ที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการ
ติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากร ท้ังด้านต้นทุน 
แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ
สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง การแสดงถึงความ
ส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มมี
โอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด
แนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ หุ้นส่วนการพัฒนา 
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7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ ภารกิจจาก
ส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมี
อิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผล
การด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ  

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร ราชการด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก
ด้าน ชายหรือหญิง ถ่ินก าเนดิ เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ ของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย ประโยชน์ 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่ จ าเป็นต้อง
หมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ 
 
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ เต็ม
เวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง 
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุ
ระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน ไม่น้อยกว่าหน้าที่
ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ ในปีที่ประเมิน 
ดังนี ้

 9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน การสอน 
โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็น อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได  ้ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาเดียวกันได  ้หรือ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรในหลักสตูรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยตอ้งเป็น หลักสูตรที่ตรงหรอืสัมพันธ์กับหลกัสูตรที่ได้
ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตร เท่าน้ัน  
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หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน  
 
อัตลักษณ์  ประกอบด้วยค าว่า  “อัต”  (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตนหรือตัวเอง กับค าว่า “ลักษณ์” ซึ่งหมายถึง สมบัติ
เฉพาะตัว  ดังนั้นค าวา่ “ อัตลักษณ์ ” ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า identity หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึง่
ซึ่งท าให้สิ่งน้ันเป็นที่รู้จักหรือจ าได้เป็นลักษณะเฉพาะตัวตนหรือภาพลักษณ์ของแต่ละคน มุมมองที่เรามองตัวเราเองว่าเราคือ
ใคร และเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราแบบไหน เราแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัว เช่นเดียวกันชุมชนหรือสังคมเรา ก็มีลักษณะ
เฉพาะตัว (Cultural identity, Social identity) ลักษณะเฉพาะตัวมาจากปัจจัยหลายอย่าง       ทั้งสัญชาติ เช้ือชาติ ชนช้ัน
ทางสังคม ชุมชน เพศ และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ลักษณะเฉพาะตัวของเราก็ยังได้มาจากการเรียนรู้จากการได้สัมผัสพูดคุยกับ
คนอ่ืนในสังคมนั้นๆด้วย 
 
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ  หมายถึง โครงการอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการทาง ด้านวิชาการวิชาชีพโดยมี
เปูาหมายให้นักศึกษามีความช านาญในงานวิชาการวิชาชีพในศาสตร์ของตนเองเพิ่มขึ้น 
 
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หมายถึง โครงการ/กิจกรรมใดๆที่มหาวิทยาลัยฯ /หน่วยงานได้
น าเอาความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  ทางด้านทักษะ/ด้านความรู้  ทั้งในงาน
วิชาการ/วิชาชีพ โดยมีเปูาหมายให้นักศึกษามีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในศาสตร์ของตนเอง เช่น 
การอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/การศึกษาดูงาน/การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ 
 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม หมายถึงโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ /หน่วยงานได้
จัดขึ้นเพื่อให้บรกิารวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน ทั้งการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีมีค่าตอบแทนและบริการวิชาการและวิชาชีพแบบให้เปล่า โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากร
หรือการน าวิชาชีพของตนมาบริการชุมชน เช่น การใช้งาน/การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ  การ
ทดสอบทางด้านวิชาชีพ การอบรมทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชน ฯลฯ 
 
งานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพของนักศึกษาในแต่ละคณะที่มี
การน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาทางวิชาการโดยหน่วย งาน/บุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
ภาครัฐและเอกชน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  การบริหารงาน 
การก าหนดนโยบายและวางแผนโดยมีหลักฐานแสดงผลการน าไปใช้แก้ปัญหา 
 
การใช้ประโยชน์เชิงพัฒนาทางวิชาการ  ไม่นับรวมกรณีการใช้ประโยชน์ในลักษณะการถูกอ้างอิง (Reference) หรือระบุถึง 
(Citation)  ทั้งนี้การนับผลงานท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์นั้นต้องมีหลักฐานการน าไปใช้อย่างชัดเ 
 
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพของนักศึกษา  แบ่งเป็น 4  ด้าน  ดงันี ้

1. การใช้ประโยชน์เชงิวิชาการ  เช่น  การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/ฝึกอบรม) การใช้
ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอน การเขียนต าราแบบเรียน การใช้ประโยชน์ในด้านการ
ให้บริการ หรือเป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย เป็นต้นทั้งนี้นบัรวมการใช้ประโยชน์ท้ังภายในและภายนอก



~ 43 ~ 
 

คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
 ฉบับปีการศึกษา 2557-2561 

สถาบัน แต่ต้องมีหลักฐานรับรอง เช่น ใช้ในการเรียนการสอนจะพิจารณาจากประมวลค าสอนรายวิชา แผนการสอน 

ต ารา เอกสารค าสอนที่อ้างอิงแหลง่ข้อมูล เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชงิสาธารณะ  เช่น งานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่สร้างองค์ความรู้แกส่าธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ เช่น องค์ความรู้ในด้านศลิปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนอัน
เป็นผลมาจากการน าข้อความรู้จากการวิจัยไปใช้ เป็นสิ่งที่สะท้อนถงึการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

3. การใช้ประโยชน์ในเชงินโยบาย หรือระดับประเทศ  เช่น เชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นการน าผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้นๆไปเป็นข้อมูลส่วนหน่ึงของการประกาศใช้กฎหมาย หรือมาตรการต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

4. การใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย ์และอุตสาหกรรม เช่น งานวิชาการและ/หรืองานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภณัฑ์ซึ่งก่อให้เกดิรายไดต้ามมา 

 
งานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่  หมายถึง งานวิชาการ/งานสร้างสรรค์จากผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพของ
นักศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อ/สิ่งพิมพ์ ได้รับรางวัลหรือการน าเสนอในงานวิชาการวิชาชีพของหน่วยงานต่างๆ  ทั้งที่
มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเองโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองหรือร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
 
สถานศึกษา 3D  คือ การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจทั้ง 3 ด้าน คือด้านส่งเสริมประชาธิปไตย(Democracy) ด้านคุณธรรม

จริยธรรมและความเป็นไทย(Decency)และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนให้นักศึกษามีความพึงพอใจสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและ

สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ กระทรวง ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
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ส่วนที่ 4 
ระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลศรีวิชัย 
 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดท าคู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยขึ้น โดยระบบดังกล่าวด าเนินการตามกรอบและ

องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ผนวกกับตัวบ่งช้ีที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์  

อัตลักษณ์ความเป็นราชมงคล และตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน  

 ระบบดังกล่าวมีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานในระดับหลักสูตร ด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบของ สกอ. ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งหมด 14 

ตัวบ่งช้ี ท้ังนี้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นไป

ตามองค์ประกอบตัวบ่งช้ีคุณภาพที่ก าหนด 

 ระดับคณะและระดับสถาบัน มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบของ สกอ. ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี ผนวกกับการกก ากับติดตามใน

องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอีกจ านวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบSrivijaya 1 กิจกรรม 5ส องค์ประกอบSrivijaya 2 อัต

ลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย องค์ประกอบท่ี 3 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน องค์ประกอบท่ี 4 สถานศึกษา 3ดี (3D) จ านวน 11 

ตัวบ่งช้ี รวมทัง้สิ้น 24 ตัวบ่งช้ี ท้ังนี้ก าหนดให้คณะเป็นผู้ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามองค์ประกอบตัว

บ่งช้ีคุณภาพที่ก าหนด  

 ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรรับผิดชอบก ากับติดตามให้หลักสูตร
เป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพที่ก าหนด 

 2. รองคณบดีที่เกี่ยวข้องและหัวหน้างานประกันคุณภาพของคณะรับผิดชอบก าก ากับ ติดตามหลักสูตรในภาพรวม
ของคณะ 

 3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับผิดชอบก ากับ ติดตามหลักสูตรคณะในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 4. กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพรับผิดชอบก ากับ ติดตามหลักสูตร คณะ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 5. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบก ากับ ติดตามการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน 

 6. สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ประจ า ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
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ก าหนด ให้ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุง พัฒนา ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและยกระดับการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

  ทางกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพมีการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานและวางแผนการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าทุกปี มีการด าเนินการประชุมร่วมกับผู้ก ากับติดตาม รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็น

แนวทางปฏิบัติในปีการศึกษานั้น ๆ  และสามารถด าเนินการไปตามระบบและกลไกที่ก าหนดขึ้น รายละเอียดดังรายงานการ

ประชุมฯ 

 จากการประชุมฯ ดังกล่าว ทางกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพในฐานะผู้รับผิดชอบในระดับสถาบัน มีการ

ก ากับให้ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ก าหนดเปูาหมายคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา  ตามเกณฑ์คุณภาพที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ในระดับหลักสูตร ก าหนดการตั้งค่าเปูาหมายทุกหลกัสตูรตอ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีผล

การประเมินไม่ต่ ากว่า 3.01 เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียน TQR ระดับคณะการตั้งค่าเปูาหมายไม่ต่ ากว่า 4.00 ระดับดี และเมื่อ

หลักสูตร คณะ ก าหนดค่าเปูาหมายตามหลกัเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้วนั้น มหาวิทยาลัยก าหนดการลงนามรับทราบของ

หัวหน้าหน่วยงานและผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพในเปูาหมายคุณภาพ  

 ส าหรับการก ากับการรายงานผลการด าเนินงาน ก าหนดให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) การ
ด าเนินการส่งแบบรายงาน มคอ. 3-7 ตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7) ของทุกหลักสูตร ผู้รับผิดชอบระดับคณะจะท าการพิจารณาและรวบรวมรายงานมายังกองวิเทศสัมพันธ์และการ
ประกันคุณภาพและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อด าเนินการในข้ันตอนต่อไป 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและรับการประเมิน

คณุภาพการศึกษาภายใน โดยมีรองอธิการบดีเป็นผู้ก ากับ ติดตามให้เป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ ดังนี้ 

องค์ประกอบในระดับหลักสูตร : รองอธิกาบดีฝุายวิชาการ รองอธิการบดีฝุายบริหาร รองอธิการบดีฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ  

องค์ประกอบในระดับคณะ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 และ ตัวบ่งช้ี 1.3 รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 และ ตัวบ่งช้ี 1.5 รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 และตัวบ่งช้ีที่ 2.3 รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่ง ช้ีที่  5.1 รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา (ข้อ 1)  รองอธิการบดีฝุายบริหาร (ข้อ 2,4,6)  
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ (ข้อ 3,5,7) 

องค์ประกอบท่ี Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส 
 ตัวบ่งช้ีSrivijaya 1.1 รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
องค์ประกอบท่ี Srivijaya 2 อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย 
 ตัวบ่งช้ีSrivijaya 2.1 Srivijaya 2.2 และ Srivijaya 2.3 รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ีSrivijaya 2.4 และ Srivijaya 2.5 รองอธิกาบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
องค์ประกอบท่ี Srivijaya 3 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน 
 ตัวบ่งช้ีSrivijaya 3.1 Srivijaya 3.2 และ Srivijaya 3.3 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
องค์ประกอบท่ี Srivijaya 4 สถานศึกษา 3 ดี (3D) (นโยบายรัฐ) 
 ตัวบ่งช้ีSrivijaya 4.1 และ Srivijaya 4.2 รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

 จากผู้ ก ากับติดตามในระดับรองอธิการบดีแล้ วนั้น  มีหน่วยงานในระดับสถาบัน ส านัก  ก อง หน่วย  

ซึ่งเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนในการรับผิดชอบตัวบ่งช้ี ขับเคลื่อนตัวบ่งช้ีและมีการรายงานผลการด าเนินงานตามรอบที่

ก าหนด รวมถึงทางกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพมีแนวปฏิบัติส าหรับผู้ก ากับ ติดตามและประเมินผลประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน มีเล่มรายการเอกสารประกอบรายตัวบ่งช้ี ในการจัดท า

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)   

ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ สถาบัน ทางกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพมีรายงานผล
การด าเนินงานเป็นรายไตรมาสผ่านตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ในตัวช้ีวัดที่ 20 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะและสถาบันไม่ต่ ากว่า 4.00 และตัวช้ีวัดที่ 21 ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพภายใน ไปยัง
กองนโยบายและแผนเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ส าหรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน มีการรายงานผลเป็น

รายไตรมาสผ่านตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติงานประจ าปี และเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้การน าเสนอต่อ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ทางกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเมื่อเสร็จสิ้น

กระบวนการประเมินคุณภาพและการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาถัดไป ตามวงจรคุณภาพ PDCA 

จากการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน โดยสภามหาวิทยาลัยและ

มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานั้น ทางกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพมีการจัดส่งมติสภามหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงาน

ระดับหลักสูตร คณะ เพื่อน าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร คณะและเพื่อน าไป

พัฒนาปรับปรุงผลการประเมินและการบริหารจัดการในองค์กรให้มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  ทั้งนี้ในระดับสถาบันทางกอง

วิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ก ากับติดตามตัวบ่งช้ีและหน่วยงานต่าง ๆ  ในการร่วม

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ผนวกกับการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกภายใน ในปทีี่ผ่านมา มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาอีกด้วย  
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ส่วนที่ 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 
5.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด าเนินงานและการ
บริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการ
ดังต่อไปนี้ 
 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ว่าหลักสูตรได้
ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณา
องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เช่ือมโยงกับตัวบ่งช้ีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้
ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 3. ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่ง
จะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพื่อให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้
ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 
 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีการด าเนินงาน
ได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจาก
สภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการ
จัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณ ตัวอย่างการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมิน
หลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) 
ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและผ่านการรับรองโดย
สภาวิชาชีพ 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบใน 

การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บัณฑิต 2 .1  คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5 . 2  ก า ร ว า ง ร ะ บ บผู้ ส อน แ ล ะ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 
และมคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
- การก ากับ การประเมิน การจัดการเรียนการสอนและ 
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้  
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ต่อการจัดการเรียนการสอน  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 
 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความ
เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ.2548 เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดย
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 เป็นหลักใน
การพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 
 ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้ อยกว่ า  5  คน  และ เป็ น
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า เ กิ น ก ว่ า  1 
ห ลั ก สู ต ร ไ ม่ ไ ด้ แ ล ะ ป ร ะ จ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ 
แ ล ะ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร ต ล อ ด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ 
แ ล ะ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร ต ล อ ด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ0506(2)/ว569 ลว.18 
เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 
 อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่เป็นหลักสตูรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary)ได้อีก1หลักสูตร โดย
ต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
 อาจารย์ประจ าหลั กสู ตร ในระดั บ
บัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญา
โทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร 
บันทึกข้อความที่ ศธ0506(4)/ว254 ลว.11 
มี.ค. 2557 ก าหนดว่า 
 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/
กลุ่มวิชาชีพ ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบ
ทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิด
สอน 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์
ผู้สอน 

 

3 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  หรือด าร งต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  1 .  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณ วุ ฒิ ป ริ ญญ า โ ทหรื อด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

1 .  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรื อด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ 
ศธ0504(4)/ว867 ก าหนดว่า ให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่
มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ 
ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน 
จะมีต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็น
อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผุ้สอบ
วิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญา โทและ
ปริญญาเอกได้ 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงาน
หรือลาออกจากราชการดังนี ้
1 .  หลักสู ตรสามารถจ้ า งอาจารย์ที่ มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่ง
เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ 
กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบาง
เวลาได้  โดยใช้ระบบการจ้างพนักงาน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  คื อ มี สั ญ ญ า จ้ า ง ที่ ใ ห้
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก าหนด
ภาระงานไว้อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าว
สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอนได้ 
2. “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักได้ต่อไปจนนิสิตส าเร็จการศึกษา หาก
นักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
ก่อนการเกษียณอายุ 
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6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

 1 .  เ ป็ น อ าจ า ร ย์ ป ร ะจ า ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

1 .  เ ป็ น อ าจ า ร ย์ ป ร ะจ า ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

แนวทางการบริหาร เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 
7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงบุคลากรที่มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิด
สอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่
ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้าน
คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ า
ในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่
จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
อาจเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ ยอมรับในระดับ
หน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 
ขึ้ น ไ ป  ต ามหลั ก เ กณฑ์ แล ะ วิ ธี ก า รที่
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
     ในกรณีหลักสู ตรปริญญาเอกไม่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์
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ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่
ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารง
ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ตั้ ง แ ต่ ร อ ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆไป โดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
ต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ ์

 1 .  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ า ก ว่ า ร อ ง ศ าสตร าจ า รย์ ใ น
สาขาวิ ชานั้ นหรื อสาขาวิ ชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

1 .  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ า รองศาสตราจารย์  ใ น
สาขาวิ ชานั้ นหรื อสาขาวิ ชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 
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8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) ต้องเป็น
รายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการ
ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร 
(proceedings) หรือวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
ก ร ร ม ก า ร ภ า ย น อ ก ม า ร่ ว ม
กลั่นกรอง (peer review) ซึ่งอยู่
ใ น รู ป แ บ บ เ อ ก ส า ร ห รื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
สามารถทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีที่
ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่
ขอจด 

9.  ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ ์
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
     หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 
ประเภท ให้เทียบสดัส่วนนักศึกษา
ที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่า
กับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ ์
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ข้อ 10 ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 1 
คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน 
หากหลักสู ตร ใดมี อาจารย์ประจ าที่ มี
ศั กยภาพพร้ อมที่ จ ะดู แลนักศึ กษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 
10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง
ที่ มี ค วามพร้ อมทางด้ านทุนวิ จั ยและ
เ ค รื่ อ ง มื อ วิ จั ย  ร ว ม ทั้ ง ผู้ ที่ ด า เ นิ น
โครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ใน
การผลิตผลงาน 
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10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้ าอิ สระในระดับ
บัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 
ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 
ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

เป็นเจตนารมย์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนา
งานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้ เสร็ จและอนุมัติ / ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีท่ี 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 7หรือหลักสูตร 
6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้ เ ส ร็ จและอนุ มั ติ / ให้ ค วาม
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีท่ี 6) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้ เ ส ร็ จและอนุ มั ติ / ให้ ค วาม
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีท่ี 6) 

 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคณุภาพหลักสตูรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

ตัวบ่ง ช้ี TQF ข้อ 1-5 ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

ตัวบ่ง ช้ี TQF ข้อ 1-5 ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

 

รวม เกณฑ์ 4 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ  
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 เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
 1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
 2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
 3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมี
ความสุขท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ของสถาบันอุดมศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเปูาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ได้เช่ือมั่นถึงคุณภาพ
ของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 
  
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
        - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

      - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
      - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่าง
น้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็น
การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ 
 
 คะแนนท่ีได้ =   
 

 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 
 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2(ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท า
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ า
เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 
0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
   
 

 
 การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาตอ่ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน
มาพิจารณา 
  
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

    คะแนนท่ีได้ =   
 

 
หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 

    จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอสระภายใน 1 ป ี
                                

                      จ านวนบัณฑติท่ีตอบแบบส ารวจทัง้หมด X 100 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
 

                                                  100 X 

5 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.2(ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาค าตอบที่มีความน่าเช่ือถือ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไป
เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โท 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นคะแนนระหว่าง 
0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 
   
 

 
  
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

    คะแนนท่ีได้ =   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานที่ตพีมิพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท 
                                

                            จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด X 

100 

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตพีิมพห์รือเผยแพร่ตอ่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

                                                     40 X 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ การ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท า เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ  ์(Full Paper) และเมื่อได้รับ

การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได  ้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มอีงค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย  
 
 
 



~ 64 ~ 
 

คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
 ฉบับปีการศึกษา 2557-2561 

หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงาน ทาง

วิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ  
3. ในกรณีที่ไม่มผีูส้ าเรจ็การศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2(ปริญญาเอก)ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์  หรือ

เผยแพร่ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ  วิจัยเพื่อหา
ประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเช่ือถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงาน ที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการ
ประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นคะแนนระหว่าง 
0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 
   
 

  
  
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

    คะแนนท่ีได้ =   
 

 
 
 
 

  ผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานที่ตพีมิพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอก 
                                

                            จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอกทัง้หมด X 

100 

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตพีิมพห์รือเผยแพร่ตอ่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

                                                     80 X 5 
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คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
 ฉบับปีการศึกษา 2557-2561 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท า เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ  ์(Full Paper) และเมื่อได้รับ

การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได  ้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มอีงค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย  
 
 
 
 



~ 66 ~ 
 

คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
 ฉบับปีการศึกษา 2557-2561 

หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงาน ทาง

วิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ  
3. ในกรณีที่ไม่มผีูส้ าเรจ็การศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 

 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพนักศึกษา ต้อง
ให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการ
เรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะ การวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได ้ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก  ่(1) กลุ่มวิชาหลัก (core 
subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม (learning and 
innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมาก คือ 
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปญัหา (critical thinking and 

problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน 
(communication and collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ประกอบด้วย การรู้
สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT literacy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น 
(adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน 
(accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility) 

การประกันคณุภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนนิการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การด าเนินการดังกล่าวให้พิจารณาจากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตร จะมีแนวคิด
ปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะ ธรรมชาติของ
หลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ คุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนด
ในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพ
กายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานท้ังหมด ท่ีท าให้ได้

นักศึกษาท่ีมีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิ
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 มีระบบ        
มีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

 มีระบบ         
มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ        มี
กลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ        มี
กลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มผีลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่
นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่าง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มี
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปูองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริม การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล ในการรายงาน
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี ้

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานท้ังหมด ท่ีท าให้ได้

นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน
การก ากับติดตาม
และปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ         
มีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง 
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มกีาร
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 มีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ในบางเรื่อง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
บางเรื่อง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธบิายในตัวบ่งชี้ 
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 
 มีผลการ
ด าเนินงานโดดเด่น
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการ
ด าเนินงานท่ีโดด
เด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

อาจารย์เป็นปัจจัยปูอนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน 
และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนด
นโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบ
ประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตร มีจ านวน
อาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อน
จากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ และผลลัพธ์ที่เกิดกับ
อาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตลอดจอนการก ากบัดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการ
หรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ ท าให้

หลักสูตรมีอาจารย์ที่มคีุณสมบัตเิหมาะสมท้ังในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
อย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ
หลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ 
 มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยท าให้อาจารย์
มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  อันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งช้ีนี้จะประกอบด้วย  
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความลุ่มลึก
ทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ ปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
   
 

  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
 

          จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 
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 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

    คะแนนท่ีได้ =   
 

หมายเหตุ  
คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า  ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์
ตามพันธกิจของหลักสูตร  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน ระหว่าง 0-5 
 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
รวมกัน ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
รวมกัน ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
รวมกัน ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
   
 
  

                   ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 X 5 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
 

            จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทั้งหมด 
X 100 
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 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

    คะแนนท่ีได้ =   
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้ เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการ
คิดดังนี ้
 
เกณฑ์การประเมิน 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร 
 
   
 
  
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

    คะแนนท่ีได้ =   
 
 
 
 

              ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 X 5 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

                   จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทัง้หมด X 

100 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                                      ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ  ์(Full Paper) และเมื่อ ได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
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ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย  
 
จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่ส าคัญและเน้นการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความส าคัญ
อย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ  

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการท าวิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการ
น าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการ
นั้นๆ 

การค านวณตัวบ่งช้ีนี้ ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้งการอ้างอิง
ตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้พิจารณาผลการด าเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับ
รวมปีทีป่ระเมิน  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 อัตราส่วน จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 
ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 อัตราส่วน จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 
ขึ้นไป  
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
0.25 ข้ึนไป  
สูตรการค านวณ 
 1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร =  
 
    
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

    คะแนนท่ีได้ =   
 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

  อัตราส่วนจ านวนบทความที่ไดรั้บการอา้งองิต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  อัตราส่วนจ านวนบทความที่ไดรั้บการอา้งองิต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                              ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่ มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมี
จ านวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี 
พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรในพ.ศ. 2557 (ประเมินใน
ปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี ้

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010-2014 เท่ากับ 15 
บทความ และจ านวนบทความที่ตพีิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

- ในจ านวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง และมบีทความ 2 
บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 

ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร =  
 
 
 
 

น ามาค านวณคะแนน =  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าใน
หลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี ้
- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบทความที่ไดรั้บการอา้งองิอย่างน้อย 1 คร้ัง       8+2         10 
 

     จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด     5    5 
= = =2.0 

2.0 

2.5 
X 5 = 4.0 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไ ม่ มี ก า ร
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 มีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ในบางเรื่อง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม
ค าอธิบายในตัวบง่ชี้ 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
บางเรื่อง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 
 มี ผ ล ก า ร
ด าเนินงานโดดเด่น
เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ
ห ลั ก สู ต ร น้ั น ใ น
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ ต ร วจ
ประเมินสามารถให้
เหตุ ผลอธิบายว่ า
เ ป็ น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ นง าน ท่ี โดด
เด่นอย่างแท้จริง 

 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และมี
การปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีปร ะสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ เรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกัน
คุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งช้ีในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนา
นักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเ้รียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาท่ีทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้ง
วิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้

หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิ
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

 มีระบบ 
 มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความ
เช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการ
ท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบปูองกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม โครงสร้างหลักสูตร
ที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างาน แบบมีส่วนร่วม ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษา
เรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ 
ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับส าขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเช่ียวชาญสอดคล้อง

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดั บ

บัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้

กระบ่วนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเปูาหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มรีะบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิ
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การ
ประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิ ธีการเรียนของตนเอง
ใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้
ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสอง
ประการแรกด้วย ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน 
เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตาม
สภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไข
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จุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได  ้ให้ผลการประเมินที่สะท้อน ระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อน

สภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิ
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

 มีระบบ 
มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ท่ีหลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่
ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้  ซึ่ง

ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่ง
เรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ในการรายงานการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อน

การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรุ้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน
การก ากับติดตาม
และปรับปรุง 
 ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไ ม่ มี ก า ร น า
ระบบกล ไก ไปสู่
ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไ ม่ มี ก า ร
ปรั บป รุ ง /พั ฒน า
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุงเห็นชัดเจน

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มี การประ เมิ น
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดย
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0 1 2 3 4 5 
เป็นรูปธรรม มีหลั กฐาน เชิ งประจั กษ์

ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ี
ดีได้ชัดเจน 
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ส่วนที่ 6 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน 

 
ระดับคณะ และสถาบัน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพิม่เตมิตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการในระดบัคณะ 
สถาบัน จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี  และเพิ่มเติมตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย 11 ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 13  ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

สถาบัน 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (คณะ) 
 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สถาบัน) 
 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(คณะ) 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(สถาบัน) 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(คณะ) 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (สถาบัน) 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า (คณะ) 
* สถาบันไม่ด าเนินการตัวบ่งช้ีนี้ 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คณะ) 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สถาบัน) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คณะ) 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สถาบัน) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (คณะ) 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (สถาบัน) 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

สถาบัน 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (คณะ) 
 
 
2.2 เ งินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(สถาบัน) 

เ งิ น ส นั บ สนุ น ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (คณะ) 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (สถาบัน) 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (คณะ) 
3.2 การบริการวิชาการแก่สังคม (สถาบัน) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม (คณะ) 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม (สถาบัน) 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  
(คณะ) 
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (สถาบัน) 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (คณะ) 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ (สถาบัน) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (สถาบัน) 
*คณะไม่ด าเนินการตัวบ่งช้ีนี้ 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 
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ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 11 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพคณะ สถาบัน 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส Srivijaya 1.1 การมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(คณะ และ สถาบัน)  

เกณฑม์าตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 2 อัตลักษณ์ มทร.ศรี
วิชัย 

Srivijaya 2.1 ระบบกลไกพัฒนานกัศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็น
นักปฏิบัติ (Hands-on) (คณะ และ สถาบัน) 

เกณฑม์าตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 2.2 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน 
(Technology Based Education-
Training) (คณะ และ สถาบัน) 

เกณฑม์าตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 2.3 มีระบบและกลไกการสร้าง
ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional 
Oriented) ให้กับนักศึกษา (คณะ และ 
สถาบัน) 

เกณฑม์าตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 2.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิน่หรือเพื่อ
ท้องถิ่น (คณะ และ สถาบัน) 

ร้อยละของโครงการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของภมูิปัญญา
ท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น 

Srivijaya 2.5 การสืบสานโครงการ
พระราชด าร ิ(คณะ และ สถาบัน) 

เกณฑม์าตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 3 คุณภาพของ
หน่วยงานสนับสนุน 

Srivijaya 3.1 มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน (คณะ และ สถาบัน) 

เกณฑม์าตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 3.2 ระดับความส าเร็จในการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิงานบริการ 

(คณะ และ สถาบัน) 

เกณฑม์าตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 3.3 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ (คณะ และ สถาบัน) 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

Srivijaya 4 สถานศึกษา 3ดี 
(3D) (นโยบายรัฐ) 

Srivijaya 4.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 
3 ดี (3D) (คณะ และ สถาบัน) 

เกณฑม์าตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 4.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคณุลกัษณะที่พึง
ประสงค์ทั้ง 3 ด้าน  (คณะ และ สถาบัน) 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D)  
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คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
 ฉบับปีการศึกษา 2557-2561 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการหลักสูตรและการเรียนการ
สอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
 
ตัวบ่งช้ี จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 *ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
 ฉบับปีการศึกษา 2557-2561 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (คณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สถาบัน) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ระดับคณะ : ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 
 ระดับสถาบัน : ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
สถาบันรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับคณะ :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 ระดับสถาบัน : ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 
ระดับคณะ :   
 
  

คะแนนท่ีได้ = 
 
ระดับสถาบัน : 
 
 
  

คะแนนท่ีได้ = 
 
 
 
หมายเหตุ หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เห็นชอบ 
ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช้ี
นี้ให้ครบถ้วน 
 

 
 
 
 
 

 ผลรมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
 

   จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

 ผลรมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
 

   จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
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คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
 ฉบับปีการศึกษา 2557-2561 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (คณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สถาบัน) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความลุ่มลึก
ทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
พัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร  
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ตามสตูร 
 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้ =  
 

 
หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ นักวิจัย 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒปิริญญาเอก 
 

          จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 
X 

100 

                 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (คณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สถาบัน) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ใน การเรียนการสอน 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์
ตามพันธกิจ  

 
เกณฑ์การประเมิน  ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ ตามสูตร 
 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้ =  
 

 
 
 
 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
 

          จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 
X 100 

                ร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (คณะ) 
(ระดับสถาบันไม่ประเมินตัวบ่งชี้นี้) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่อ อาจารย์ ที่
จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเช่ือมโยงไปสู่การวางแผนต่ างๆ 
เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เปูาหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน ามาเทียบ
กับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ บัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ค่าความแตกต่างทัง้ด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
 1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจาก
นักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

SCH = ∑nici  
เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i  
ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i  

 
 2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สตูรค านวณ ดังน้ี 
 
  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อปี (FTES) =  
 
 
 
 
 
 
 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
 

จ านวนหน่วยกิตต่อปกีารศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้นๆ 
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การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตร ี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 : 1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ปุาไม้และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25 : 1 
7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
   
 
 
 

 2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
  2.1 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10  คิดเป็น 5 คะแนน 
  2.2 ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
  2.3 ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังน้ี 
 
        คะแนนท่ีได้ =  
 
ตัวอย่างการค านวณ 
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24 
 
 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
 

สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเตม็เวลาที่เปน็จริง – สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑม์าตรฐาน 
 

                            สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 100 

 (20 – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1) 
 

                       10 X 5 

24 – 25 

   25 
X 100 
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 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 
 
 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28 
 
 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    = ร้อยละ 12 ได้คะแนน  
 
 แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 -12 = 8 ได้คะแนน =      = = 4 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 – 25 

   25 
X 100 

28 – 25 

   25 
X 100 

8 x 5 

  10 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สถาบัน) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ระดับคณะ : คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและกา รใช้ชีวิต 
จัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอก
สถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับ การบริการที่มีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 ระดับสถาบัน : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหา
งาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวในและนอกสถานท่ีจ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ระดับคณะ : 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก  คะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ

เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ระดับสถาบัน : 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่

นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก  คะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ

เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สถาบัน) 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ระดับคณะ : คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่
ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่   (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) 
ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ท่ีคณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพ
ได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ น าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, 
Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน  
 ระดับสถาบัน : สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์การนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วม
จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ระดับคณะ : 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

  (1) คุณธรรม จริยธรรม 
  (2) ความรู้ 
  (3) ทักษะทางปัญญา 
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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ระดับสถาบัน : 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ

การจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
 - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันข้ึนกับสภาพแวดล้อมและความพร้อม ของแต่

ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบ
และกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้น เฉพาะของแต่ละสถาบัน 
เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน  ์การวิจัยจะประสบความส าเร็จและ เกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
ตัวบ่งช้ี  จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (คณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สถาบัน) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็น
ระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ ทั้ง การสนับสนุนด้านการจัดหา
แหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และ
นักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (คณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์(สถาบัน) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อ
สนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น ของสถาบัน 
 นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ ที่แสดง
ถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคณะ : 
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
  
 1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
 2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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  ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวจิัยของทุกคณะและหน่วยงานวจิัย 
 

     จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยท้ังหมดของสถาบัน 

 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
ระดับสถาบัน :  
 คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการค านวณ 
ระดับคณะ : 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้ =  
 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

ระดับสถาบัน : 
 
คะแนนท่ีได้ =             
 

หมายเหตุ 
 1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรืปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงิน
ที่เบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตก
ลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้
ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 
 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัย เป็นผู้ด าเนินการ 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯจากภายในและภายนอก 
 

            จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯจากภายในและภายนอก 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 

X 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (คณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (สถาบัน) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่ อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับ
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือ หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคณะ : 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิ จัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป  
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไวเ้ป็น 

คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป  
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป  
 2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
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  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
 
ระดับสถาบัน : 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

สูตรการค านวณ 
ระดับคณะ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 
  
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้ =  
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ 
กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

            จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

                                  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 

X 5 

X 100 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท  ี่

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง 
วิชาการ พ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ  ์(Full Paper) และ เมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
ระดับสถาบัน : 

  
 
คะแนนท่ีได้ =  
 

 
 
 
 
 
 

 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

                         จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน X 5 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแ ก่

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเช่ียวชาญ การให้บริการทาง
วิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณ ชุมชน และสั งคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม 
จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคมการให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็น
การท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะ
น ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจดัการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจาก
การให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
ตัวบ่งช้ี  จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (คณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (สถาบัน) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย น ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี ทั้งการบริการ
วิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของ
การบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและ
น ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ระดับคณะ : 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จ
ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ

ประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

ระดับสถาบัน : 
 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเปูาหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 
 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
 3. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 4. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเปูาหมาย 
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจ านวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา

จึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกัน
ตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมทีฟ่ื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐาน
การพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 
ตัวบ่งช้ี  จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สถาบัน) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับคณะและสถาบัน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 111 ~ 
 

คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
 ฉบับปีการศึกษา 2557-2561 

 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดู แลการ
ท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งช้ี  จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ (สถาบัน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (คณะ) 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (สถาบัน) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

(คณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ

สถาบัน (สถาบัน) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการ
พัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเปูาหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมี
การบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ
หลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเปูาหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคมุได ้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดบัความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตาม

ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (สถาบัน) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก ากับ ติดตามและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวขัองและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งที่มีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
 คะแนนท่ีได้ =  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

   จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
 

หมายเหตุ : คณะทีด่้ าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
และมีการปะเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องน าคะแนนผลการประเมินคณะนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่รายงนผลในตัวบ่งช้ีนี้
ให้ครบถ้วน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (คณะ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  (สถาบัน) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 บทบาทหน้าท่ีของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้
เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ระดับคณะ : 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสตูร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ระดับสถาบัน : 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้

กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ 
4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา

สถาบันเพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรบัปรุงหลกัสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพ

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี Srivijaya 1  กิจกรรม 5ส 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 1.1 : การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(ระดับคณะและระดับสถาบัน) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส ของหน่วยงาน โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. มีแผนการด าเนินกิจกรรม 5ส ท่ีแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานและมี

การด าเนินงานตามแผนของกิจกรรม 5ส อย่างน้อยร้อยละ 70 ของแผน 
3. มีการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส โดยหน่วยงานเองอย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
4. มีผลการประเมินกจิกรรม 5ส ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
5. มีผลการประเมินกจิกรรม 5ส ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
องค์ประกอบท่ี Srivijaya 2  อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.1 : ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 

(Hands-on)   (ระดับคณะและระดับสถาบัน) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านสหกิจศึกษา 
2. มีการพัฒนาอาจารย์ผูส้อนโดยเพิม่ประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ 
3. มีกระบวนการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้หลักของ WIL เป็นแนวทางในการพัฒนา 
4. มีการตดิตามประเมินผลการด าเนนิงานในกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5. มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการจนเป็นแนวปฏิบัติทีด่ีเป็นท่ียอมรบัหรือไดร้ับการยกย่อง 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 



~ 117 ~ 
 

คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
 ฉบับปีการศึกษา 2557-2561 

องค์ประกอบท่ี Srivijaya 2  อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.2 : กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based 

Education-Training) (ระดับคณะและระดับสถาบนั) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. กระบวนการเรียนการสอนให้ความส าคญักับ Technology Based และฝึกทักษะในการท างาน 
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักศึกษามีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น Technology Based กับชุมชน สังคม ภายใต้การให้ค าแนะน าของ

อาจารยผ์ู้สอน 
4. นักศึกษาใช้หลัก Technology Based ในงานวิจัย โครงงาน กรณศีกึษา 
5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมทีไ่ด้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักศึกษามี

การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ วิชาชีพ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
องค์ประกอบท่ี Srivijaya 2  อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.3 : มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ใหก้ับ

นักศึกษา   (ระดับคณะและระดบัสถาบัน) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการน าสู่การปฏิบัติและมผีลลัพธ์
ชัดเจน 

2. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดา้นวิชาชีพ 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตามแผนท่ีได้ก าหนดไว ้
4. มีการจัดกจิกรรมสนับสนุนการพฒันาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ และส่งเสริมความเป็นคนดีของสังคม 
5. มีการก ากับ ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 



~ 118 ~ 
 

คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
 ฉบับปีการศึกษา 2557-2561 

องค์ประกอบท่ี Srivijaya 2  อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิน่หรือเพ่ือท้องถิ่น   

(ระดับคณะและระดับสถาบัน) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ์ 

  
เกณฑ์การประเมิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี Srivijaya 2  อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.5 : การสืบสานโครงการพระราชด าริ  (ระดับคณะและระดับสถาบัน) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ์  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลเุปูาหมายตามแผนประจ าปไีม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. เป็นแบบอย่างหรือแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชนหรือท้องถิ่น 
4. มีผลกระทบที่เกดิประโยชน์สร้างคณุค่าต่อสังคมหรือท าให้ชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาตหิรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของโครงการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานของภูมิปญัญา
ท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น 

 100 
จ านวนโครงการวิจยัทั้งหมด 

 

คะแนนท่ีได ้

 

 

= 

โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือเพื่อท้องถิ่น 

 

 5 30 
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คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
 ฉบับปีการศึกษา 2557-2561 

องค์ประกอบท่ี Srivijaya 3  คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.1 : มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  (ระดับคณะและระดับสถาบัน) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงาน มีก าหนดภารกิจของหน่วยงานตามโครงสร้างอย่าง
ชัดเจน 

2. มีการจัดท าคู่มือการท างานของหน่วยงานท่ีครอบคลุมทุกภารกิจ 
3. มีการแจกจ่ายและประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
4. มีการปฏิบตัิตามคู่มือและปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
5. มีงานวิจัยสถาบันที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
องค์ประกอบท่ี Srivijaya 3  คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.2 :  ระดับความส าเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ   

(ระดับคณะและระดับสถาบัน) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดกระบวนงานท่ีต้องการลดขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อย 2 กระบวนงานและประกาศขั้นตอน
และระยะเวลาในการบริการในแตล่ะกระบวนงานให้ทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการด าเนินงานและเกบ็ข้อมูล
ในการบริการอยา่งต่อเนื่อง 

2. สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
3. สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
4. จ านวนผู้รับบริการไดร้ับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
5. จ านวนผู้รับบริการไดร้ับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 



~ 120 ~ 
 

คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
 ฉบับปีการศึกษา 2557-2561 

องค์ประกอบท่ี Srivijaya 3  คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.3 :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   (ระดับคณะและระดับสถาบนั) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

องค์ประกอบท่ี Srivijaya 4   สถานศึกษา 3ดี (3D) 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya  4.1 :  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนท้ังทรัพยากร สิ่ง
อ านวยความสะดวกและบุคคล 

2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและด้านภูมคิุ้มกันภยัจากยาเสพติด 
3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบตัิงานเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 
4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝุาย ในการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
5. ก ากับ ติดตาม ให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 

(3D) 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

องค์ประกอบท่ี Srivijaya 4   สถานศึกษา 3ดี (3D) 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya  4.2 :  ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด   

   พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน   
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จ านวน 1 ด้าน 
2. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จ านวน 2 ด้าน 
3. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จ านวน 3 ด้าน 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ด้าน 
- มีการด าเนินการ 

2  ด้าน 
- มีการด าเนินการ 

3 ด้าน 
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ส่วนที่ 7 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม    กับบริบท

และวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้น
ต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เปูาหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล    เพื่อน า
ข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว อย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่
ก าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร 
/ ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา      ก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป        โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้ง
ผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
จัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามที่ประกาศไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้รายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน คุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ เช่ือมโ ยงกับการ
ประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

 
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งช้ี จ านวนเกณฑ์
ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่า
คะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม มาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการ
ประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบท่ี 2 – 6 ดังแสดงตามภาพ ต่อไปนี้ 
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0    หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00  หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพตามคะแนนท่ีได้  ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ด ี
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 
 แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน ต้องประเมินตัว
บ่งช้ีขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะห์ใน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิ 

 

ไมผ่่านองค์ประกอบที่ 1 

 

ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

ประเมนิองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเปน็คะแนนเฉลี่ย

ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย =  
คะแนนรวมของตัวบ่งช้ี 13 ตัวบ่งช้ี 

 

13 
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รายละเอียดของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการ
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับ
คุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบ คะแนน

ผ่าน 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ไม่ผา่นการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อท

ุกต
ัวบ

่งชี้
ใน

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 2 - - 2.1,2.2   

3 3 3.1,3.2,3.3 - -   
4 3 4.1,4.2,4.3 - -   
5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 -   
6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน      

 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 - 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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2. ระดับคณะ 
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ การบริหารจัดการ

ของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 
องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1,5.2 -   

รวม 13 4 7 2   
ผลการประเมิน      

*ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
 
คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย  ตามตัวอย่าง

ดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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3. ระดับสถาบัน 

การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ การบริหารจัดการ
ของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน า เข้า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 
องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 1.2,1.3 1.4,1.5 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1,5.2 5.2   

รวม 13 3 7 3   
ผลการประเมิน      

*ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
*ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 
 
คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย ตามตัวอย่าง

ดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก  
 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 

1 การก าหนดเปูาหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์
ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ) 

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความ
เหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน 

4 นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝุรู้ ใฝุ
เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเง่ือนไข 
นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
เพื่อใหส้ามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

6 การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่
น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนา

นักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 
5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือ

ส าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ 
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค าปรึกษาการท า

วิทยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 
10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความ

ต้องการของนักศึกษา 
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง 

(Civic Engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy, 

scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนา ให้ได้

สาระความรู้ ทักษะ ท่ีสอดคล้องกับเปูาหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน หรือให้

ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ  
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 
1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร  
2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา  
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัย ที่

แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง  

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
ระบบการรับอาจารย์ใหม ่

1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ ที่มีอยู่

เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างาน ตามความ
ช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่า ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

ระบบการบริหารอาจารย์ 
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ตาม

เปูาหมายที่ก าหนด  
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลัง ด้าน

อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการมี
ส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ)  

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับ สถาบัน 
ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตราก าลัง แผนการสรรหา
และรับอาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/ เกษียณอายุ อื่น ๆ ตาม
บริบท  

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด สถาบันต้องมีวิธีการ 
บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ  

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์ สมดุล
กับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา  

9 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน  
10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
11 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน  
14 ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ  



~ 129 ~ 
 

คู่มือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน 
 ฉบับปีการศึกษา 2557-2561 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมศีักยภาพท่ีสูงขึ้น เพื่อส่งผลตอ่

คุณภาพของบัณฑิต  
17 การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร  
19 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อ 

พัฒนาการเรียนการสอน)  
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ อาจารย์ 
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร  
22 บัณฑิตศึกษา ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก าลังคนในหลักสูตร

ปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย นอกเหนือจากความรู้
ความสามารถด้านการสอน 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.3 
ผลที่เกิดกับอาจารย ์

1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
3 จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่าน การ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน  
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต  
4 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน ใน

สิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการ
สังเคราะห์การเรียนรู้  

5 เนื้อหาท่ีก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซอ้น กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษา
ของหลักสูตร  

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน  
8 การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด  
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน  
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล 

มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เปูาหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็น 
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มาตรฐานเดียวกัน  
ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษา
ทั่วไปท่ีสร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต  

13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่ก าหนดใน
รายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุมครบถ้วน  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความท่ีซับซ้อน มีจุดเน้น  
15 การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม  
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของ

หลักสูตร  
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
การวางระบบผู้สอน 

1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน(ค านึงถึงสาขาวิชา 
ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)  

2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาควรได้เรียนกับ 
อาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)  

3 มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม  

4 การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา 
และมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่
คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน  

6 หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการปรับปรุงพัฒนาให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้

ค าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา  
8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับ 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา  

9 มีการควบคุมก ากบัจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  
10 มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษท่ีมาท าหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
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กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ 

ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้า 

โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/ 

การประกอบอาชีพ  
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง 

อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย 
เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)  

17 การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/การเผยแพร่
ผลงาน)  

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน  
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online learning  
21 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อ 

พัฒนาการเรียนการสอน)  
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร  
24 การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา  

 
ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

25 การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  

26 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
27 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษา  
28 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)  
29 ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)  
30 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
31 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา

และสถานประกอบการ  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

32 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้น 
ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
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33 มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

34 มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  

35 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา  
36 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้ งต่อภาค

การศึกษา  
37 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก  
38 มีการให้ความรู้และระดับช้ันความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ 

สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
39 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ  
40 การช้ีแนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับ

ทุนสนับสนุน  
41 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ ม  ีVisiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้

ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ  
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.3 

1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม  
2 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)  
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น 

ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัด
ทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)  

4 การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้  
5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์

ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัด 
ความรู้และการคิดขั้นสูงได  ้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน)  

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่

เกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัด
เกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)  

8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF  
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
10 การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบปูองกัน ชัดเจน  
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ  ์สารนิพนธ์ได้ 
12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่

เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ
หรือรับรองโดย สกอ. 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 

1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)  
2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ 

วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
3 การจัดพื้นที่/สถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน  
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
5 ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษา

สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก าหนดความคาดหวังสูง
กว่าข้อก าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก าหนดที่พึงมีของ
หลักสูตร ปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท าวิจัย  
8 มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย  
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
-------------------------------- 

  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ กกอ. ก าหนด ส าหรับต าแหน่งที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. ก าหนด 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ กกอ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้วารสารทาง
วิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ 
  ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามีข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาจ
พิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) มีก าหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ 
(๒) มีการระบุส านักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสารและสาขาวิชาของ

บทความที่จะรับตีพิมพ ์
(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน 
(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิจารณาคุณภาพ

บทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หน่วยงานท่ีจัดท าวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 

(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรงหรือเกี่ยวเนื่อง
กับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 

(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงาน
ภายนอก 

(๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่บทความตีพิมพ์เป็น
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อท่ีเป็นภาษาอังกฤษด้วย 
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(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ ได้แก่ 
ช่ือและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง 

ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๓ แล้ว 
ให้จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๒ จึงก าหนดให้
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ หาก
พ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓ 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
   
          (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 
      ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบ 
 

 วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ.ก าหนด ได้แก่ วารสารที่มีช่ืออยู่ในฐ้านข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
  - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)     

(select ebscohost and then academic search premier) 
  - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
  - BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
  - CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
  - EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
  - ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
  - H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)     

(select ebscohost and then H.W.Wilson) 
  - Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
  - Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
  - INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
  - MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
  - MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)  
  - Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
  - SciFinder (https://scifinder.cas.org/)  
  - Scopus (http://www.info.scopus.com) 
  - Social Science Research Network    

(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
  - Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 
 ๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) เฉพาะ
วารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหตุ  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป 
 
 
 
 
 
 

http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text
http://www.ei.org/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.infotrieve.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

 วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ.ก าหนด ได้แก่ วารสารที่มีช่ืออยู่ในฐ้านข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
  - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)     

(select ebscohost and then academic search premier) 
  - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
  - BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
  - CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
  - EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
  - ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
  - H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)     

(select ebscohost and then H.W.Wilson) 
  - Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
  - Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
  - INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
  - MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
  - MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)  
  - Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
  - SciFinder (https://scifinder.cas.org/)  
  - Scopus (http://www.info.scopus.com) 
  - Social Science Research Network    

(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
  - Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 
 ๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) เฉพาะ
วารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหตุ  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป 
 
 
 

http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text
http://www.ei.org/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.infotrieve.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php
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